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Entrematic SVA
Secure Virtual Access
TOEGANGSCODES
Secure Virtual Access (SVA) is het nieuwe systeem van Entrematic
om ingangen op eenvoudige wijze te beheren via Bluetooth.
Met SVA worden toegangscodes geactiveerd waarmee gebruikers
op permanente of occasionele basis toegang krijgen volgens
tijdspannes die op elk moment geconfigureerd en gewijzigd
kunnen worden.
Het systeem voorziet:
- een kaart die compatibel is met de toebehoren van de panelen
Entrematic (code MOBCRE)
- een app voor smartphones
- een toegangscodesysteem (code MOBOK en MOBGK5)
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VEILIGE BESCHERMING
- SHA-2 is het versleutelingsalgoritme dat gebruikt wordt om
de gegevens te verzenden met geauthenticeerde certificaten
- protocol Bluetooth™ 4.0
- alle transacties worden beschermd door twee verificatiefasen
- de Cloud slaat slechts de helft van de toegangscode op,
de andere helft wordt
op de smartphone
geregistreerd
- dit systeem wordt
ook gebruikt voor
de beveiliging van
bankzaken en
alarminstallaties

Eenvoudig te installeren en te configureren
(1) Installeer de elektronische kaart (MOBCRE)
in de desbetreffende plaats van het
besturingspaneel Entrematic of in de
kaarthouderbasis CONT1.

elektronische kaart, compatibel
met alle panelen van Entrematic

(2) D
 ownload de app SCLAK in
de Apple of Google Stores.

app SCL AK
iOS 9+ en Android 4.3.1+

(3) V
 olg de instructies van de app:
activeer de kaart en benoem
een beheerder/eigenaar van de
installatie.
Als u meerdere toegangscodes nodig
heeft, zijn er Entrematic-cards
beschikbaar met bijkomende
activeringscodes.

codes eigenaar
en bezoekers

Eenvoudig te gebruiken
VERSCHILLENDE SOORTEN GEBRUIKERS
BEHEERDER: wordt door de installateur bepaald na de activering van de kaart. Beheert de codes en de Bluetooth-units (MOBCRE): definieert de
eigenaars, activeert de Bluetooth-units en schakelt ze uit, activeert de eigenaars opdat ze bezoekers kunnen uitnodigen, ontvangt meldingen als
een eigenaar bezoekers uitnodigt.
EIGENAAR: controleert zonder beperkingen de automatisering via smartphone met Bluetooth. De code van de eigenaar vervalt niet.
BEZOEKER: gebruikt het systeem op verzoek van de eigenaar, kan toegangsbeperkingen hebben. Het pakket bezoekerssleutels heeft een
geldigheidsduur van een jaar.

TOESTEMMING EN BEPERKINGEN INZAKE TOEGANG
De eigenaar kan in alle vrijheid de toegang van bezoekers configureren:
- hij kan op elk moment een bezoeker activeren/uitschakelen
- hij bepaalt een datum en een tijdspanne voor de toegang: de eigenaar stelt dagen en tijdstippen in waarop de gebruiker toegang krijgt,
waarbij hij aankomst-/vertrektijden bepaalt of een dagelijkse of wekelijkse routine instelt (bv. elke woensdag van de maand)
- parlofoon: de bezoeker kan nooit zelfstandig toegang krijgen. Hij moet toestemming vragen aan de eigenaar telkens als hij toegang wil
krijgen. De eigenaar ontvangt een bericht met het verzoek. Als hij verzoek aanvaardt, krijgt de bezoeker vrije toegang
- één keer: de bezoeker krijgt slechts één keer toegang tot het systeem
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